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 مقدمة: -
موضوع الضبط االجتماعي من أهم الموضووعا  التوي  يعد

تناولها العلماء والمفكرون، وباألخص علمواء االجتمواع والونف  
والتاريخ والسياسة.... الرتباطه بقضايا العدالوة االجتماعيوة  وي 
مواجهووووة االسووووتبعاد االجتموووواعي وتنتوووويم المجتمعووووا  والرعايووووة 

جهووة متوواهر االجتماعيووة للفتووا  األكروور عرضووة للخطوور، وموا
التهميش والعنصرية، تحقيقًا للتوازن واالسوتقرار االجتمواعي  و  

 ُيقهر الضعيف وال يطغى القوى تحقيقًا للتماسك االجتماعي.
وعلوووى العمووووم يهوووير مفهووووم الضوووبط االجتمووواعي  وووي معنوووا  
العام إلى العلميا  واإلجراءا  المقصوود  وييور مقصوود  التوي 

هوواا المجتموو،، لمراسبووة سوولوك يتخوواها مجتموو، مووا، أو جووزء موون 
األ راد  يه، لضمان أنهم يتصر ون و قًا للمعايير والقيم والنتم، 

المجتمععع  التوووي رسوووم  لهوووم. ويووورتبط الضوووبط االجتمووواعي  وووي 
بووالرأا العووام وبالحكومووة عوون طريوو  القووانون. أمووا  ووي  الحععد  

نجووود أن األنمووواط االجتماعيوووة كالعوووادا   المجتمععععال التقي د عععة
الهوووووعبية والعووووورف بووووودور كبيووووور  وووووي عمليوووووة الضوووووبط والتقاليووووود 

 االجتماعي.
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 (3)  لدكتور حسام الدين محمود فياضل 2018 -علم اجتماع تنويري نحو 

كووون إنسوووان لنفسوووه معوووايير تعبووور عووون حاجاتوووه بوووالك يضووو، 
وع ساتووه  ووي  الفرديووة لكووي تميووز  عوون الغيوور  ووي سوولوكه وتفكيوور 
تمكنوووه مووون ة اا  الوسووو  يخضووو، لقووويم ومبوووادع ومعوووايير جمعيووو

اكتسابه تم، بغرض لمجبه  ي ا االنسجام م، األ راد المحيطين
 تعك  صفا  مجتمعه.  كريةو  ةصفا  سلوكي

كيووووف يخضوووو، الفوووورد  ولكععععس ال عععع اط العععع     عععع      عععع 
ماهي هوا  الضووابط و  ؟للضوابط الفردية واالجتماعية التنتيمية

لى أا   ؟الضبط االجتماعي ةمدى يتحكم  ي عملي وا 
ن  اعليووووة إ ؟مععععدع يا ي ععععة المعععع   ا جتمععععا   مععععا  ععععو -

قواعد القانونية والقيم االجتماعيوة تورتبط الضوابط الرسمية أا ال
علوى جعون  لهوا مون سوو  وتو رير وموا بالتروف االجتماعية كريراً 

م علوووى الوووريم مووون تهاأل وووراد متناسوووقين ومنسوووجمين  وووي تجمعوووا
لزاميووووة تسووووتخدمها الميسسووووا  التربويووووة سآليووووا   وجووووود سوووورية وا 
 .مر ً 

اعوون اإلسنوواع يعوود أنجوو، وسوويلة  ووي عمليووة التف مفهوووم إال أن
موون مقاربووا   لوجووه ومووا توويون إليووه االجتموواعي المتقابلووة وجهوواً 

 يما بينهم أا ريم  اعلية الضووابط القسورية واإللزاميوة الرسومية 
عر ية تسب  القسورية تتو تى مون استنواع األ وراد   بجانبها ضوابط
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جماعوا   بوض، ضووابط تضوبط سولوكهم وتجمعهوم علوى هوكن
 نهوووواأل ،موووون الضوووووابط اإللزاميووووة ومنتمووووا  وهووووي أسوووووى توووو ريراً 

الاا يحصون بيونهم وهوو موا  المباهر صادر  من خ ن تفاعلهم
 يصطلح عليه بالقيم االجتماعية.

 تع  ف م هوم الم   ا جتما  : -أو ا 
، وي ضوووب طُ  ضوووب ط  ي ضوووُبطُ ( مصووودر الفعووون  المععع    : ) * لغو عععاا 
ْبطاً  : حفتوه مع ط  ل عا ط . ضابط، والمفعوون م ْضوبوط ،  هوض 

ْزم حفتاً   بليغاً  بالح 
وهُ مط ط ط  طمطيط    ع ط ط  طعا طتط   . : أ ْتق ن ُه، أ ْحك م  و،  الوسو  مط : ط اب ق ه وا م 

ووووار ا ووووا   . اْلج  ك  ر  ووووُكل ُه ب اْلح  ه  ُه و  ووووُحح  ووووب ط  اْلُمع لاووووُم الووووُنُص: ص  . ض 
عع ط  وا الي عع  ععا ط   . : ألقوووا عليووه القووبضمط عع ط ط أطَ اط ه ووا،مط  : ك ب ح 

وووو    ت ووووا   الغ ض  ووووُه   ووووي ل ح  ل ْيه ووووا ي ْضووووب ُط ن ْفس  ووووْيط ر  ع  العيععععوم . س 
: هوووي العلووووم المحكموووة أو الدسيقوووة التوووي تقووووم علوووى الممععع و ة

ضووب ط الووب د : سووام ب مرهووا  سيووا  المقووادير كالحسووا  والهندسووة،
 .لي   يه نقص سياماً 

ضوبط وتوجيوه السولوك مون الناحيوة اإليجابيوة  هو: * اا الحاا 
: هو تغير رقا ي مخطط، للجوان  والم   الثقاي لسلبية. أو ا
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التووووي تتضوووومنها رقا ووووة معينووووة. يتوووويح للمجتموووو، القيووووام بوتاتفووووه 
: هووو الووتحكم المعع   اك كولععوج الرقا يووة بطريقووة منتمووة. أمووا 

  ي سلوك الهخص عن طري  الت رير  ي بيتته. 
نسوو  موون األجهووز  التووي يووتمكن بهووا المجتموو، موون * اجتما  ععاا: 

 . حمن أ راد  على االمتران م، معايير مقبولة من السلوك
اآلليووووووا  أو العمليووووووا  المجتمعيوووووووة  هووووووو مجموعووووووة موووووون أو -

والسياسوووووية التوووووي تووووونتم سووووولوك الفووووورد والجماعوووووة  وووووي محاولوووووة 
للوصووون إلووى االمترووان والمطابقووة موو، سواعوود مجتموو، معووين أو 

 .ما حكومة أو  تة اجتماعية
 ععععو ب نووووه:    لمعععع   ا جتمععععا  او ووووي النهايووووة يمكننووووا القووووون 

مجمو ععة مععس العيم ععال المتداليععة لكععط مععس ال عع د   المعع   
الععدالي  و والمجتمعع ا تما  ععها أجهعع ي  د ععدي   ععت     هععا 
المجتم  ي ض ال    ي وال قا ة  يى أيع اد  وت يع م  عيوكهم 
 ا متثععاط أو التقي ععد: قععو ا أو يعععالاا مععس لععالط مجمو ععة مععس 

 م  ة أو كي همعا مععاا     قعة تقمع   لعى الو ائط الماد ة وال
ات عععات وتوايعععت  القعععال و عععيوك ال أيععع اد  وجما اتععع  مععع  
توقعال ومثال ال المجتم  الت   ت  ا اا  غ ة المحايية  يعى 
ا ععتم ا  ة ال  ععت ا جتمععا   وت ععو   أداق   تحق ععت أ ععداف 
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 ج ائ ععة  الج ععةا ووقائ ععة واة مائ ععة ا تمععاداا  يععى م   ععال 
تحو ع  معس يع ت  معط ويعت   د ولوج عة المجتمع    ع  ها وما

  .   و م  ح ات  ا جتما  ة

 أ م ة الم   ا جتما  : -ثا  اا 
 الضوووووبط االجتمووووواعي تكمووووون  وووووي كونوووووه ضووووورور ً  أهميوووووةإن 
 لسوووويرورتها اً وضوووومان االجتماعيووووة ار الوووونتم والميسسووووا ر السووووتق

ا عععس ويعتبووور  االجتماعيوووة، أنسووواسهاوالمحا توووة علوووى و اعليتهوووا 
علووى  حفاتواً  اجتماعيووةأن الضووبط االجتمواعي ضورور   ليعدوس

علووى  الهيتووا د أو رااأل وو العتووداء للملووك ومنعوواً  النتووام وصوووناً 
 للصالح العام. وتحقيقاً البعض اآلخر 

حولووه إال أن  ميالضووبط االجتموواعي مهمووا اختلفوو  المفوواه إن
والف سووفة  نيالمفكوور علموواء االجتموواع و  ،يووجم نيبوو هيووالمتفوو  عل

وموون  ،التوووازن داخوون البنوواء االجتموواعي  يووإلووى تحق هوودفيأنووه 
 :ليي ماي  الم   ا جتما   أ م ة تحديد مكنيهنا 
 د ااأل ور  نيالع سا  بو ميالضبط االجتماعي ضرور  لتنت

مووووون أجووووون النتوووووام  أدا  عتبوووووريالفووووورد والمجتمووووو، و  نيوبووووو
 ا يوووووووم حقوووووووو  وحر راوالقضووووووواء علوووووووى الفوضوووووووى واحتووووووو
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 وتعوودي ً  دون الجنووو  لولووةيللحأدا   هووكني ، كمووانياآلخوور 
 ووووووي المنتمووووووا   ةيالسووووووو  ريووووووي والحوووووواال  ل نحرا ووووووا 

 . ي أداء وتاتفها تهاي عال ضمنيحتى  ةياالجتماع
  العموووون علووووى تحقيوووو  االمترووووان لمعووووايير وسوووويم الجماعووووة

االجتماعيوووة، لكوووي يهوووعر أ رادهوووا بهوووعور جمعوووي واحووود 
 .يوحدهمبينهم كقاسم مهترك  يجم،

 ف واألخووو   عوووراتمووواعي مجمووووع األالضوووبط االج ندسوووتي
أا  هووووايعل قوووووميالتووووي  والمواسووووف واالتجاهووووا  رييوالمعوووا

 للضبط االجتماعي. ةيومرجع ةيخلف هكنيمجتم، مما 
   احتوورام الحوو  العووام موون خوو ن الضووبط االجتموواعي يووتم

 .والخاص والنتام االجتماعي
  مووووووووون خووووووووو ن الضوووووووووبط االجتمووووووووواعي تموووووووووار  الرسابوووووووووة

أو  ةيوووواالجتماع رييسووووواء موووون خوووو ن المعووووا ةيوووواالجتماع
 .نهايب مايبالتوا     تتميزالتي  ةيالقانون رييالمعا

  الضووووووبط االجتموووووواعي تمارسووووووه كوووووون الميسسووووووا  سووووووواء
 ،أو المدرسووة ،األسوور  مروون ةيووبالتنهووتة االجتماع المعنيووة

أو  الرسوووومية، ريوووووي ةيالرسووووم ةيووووأو الميسسووووا  المجتمع
 .ةيالمهن الميسسة حتى داخن
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  ةيالسووووولوك رييوالمعوووووا ميالقووووو عوووووززيالضوووووبط االجتمووووواعي 
 .واالتجاها  كمصدر للدوا ، والمواسف

  مووون أهوووم  نيالووود عتبوووريمووون خووو ن الضوووبط االجتمووواعي
مهموة مون  ةيواجتماع وتواتف يداي، ألنه ا يوأسوى اآلل

 د يومون خو ن وحود  العق ةيوالروابط االجتماع ةيتقو  نهايب
 ،لووتطير التووي اتقر حالووة االسوو ضوومنيكمووا أنووه  ،والهووعاتر

 ةيووألن  ووي النها التوووازن المجتموو، موون خوو ن حفووت هووايإل
 زيوووكموووا أنهوووا تتم ،ماتحمووون صوووفة اإللوووز  ةيووونيالضووووابط الد

 . يوالتره  يبالتري
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 (9)  لدكتور حسام الدين محمود فياضل 2018 -علم اجتماع تنويري نحو 

  أ واع الم   ا جتما  : -ثالثاا 
 ووي حقيقووة األموور تتعوودد أنووواع وأسووالي  الضووبط االجتموواعي 

الخووت ف وتنوووع طبيعووة المواسوف االجتماعيووة التووي تتطلوو   تبعواً 
 أنواعًا محددً  من الضبط االجتماعي. وهي تنحصر بما يلي:

: الضووبط الووداخلي هووو الوواا ينبوو، موون المعع   الععدالي  -1
داخوووووون اإلنسووووووان كووووووالقيم والعووووووادا  والتقاليوووووود والمعووووووايير 
األخ سيووووووة واالتجاهووووووا  أا أن الضووووووبط الووووووداخلي هووووووو 

وجووود  وووي داخلنوووا والووواا كونوووه المجتمووو، الضووومير الووواا ي
  . ينا

الضووووبط الووووداخلي عنوووودما يقبوووون األ ووووراد معووووايير ويحوووود  
من ضماترهم االجتماعية  الجماعة على أنها تمرن جزءاً 

من هويتهم الااتية تغرسها عملية التنهتة  ويعدونها جزءاً 
حود أوجوه اا  الفورد أاألسرية  وي بدايوة مرحلتهوا لتجعلوه 

عوون أعووين النووا   يكووون بمفوورد  بعيووداً  نووه عنوودماألدرجووة 
 .بها وال يوجد هخص يراسبه يتصرف حسبها وملتزماً 

: ويتمرون  وي القووانين والتهوريعا  التوي الم   اللا ج  -2
تضووووعها المجتمعووووا  حديرووووة التنتوووويم، وتتووووولى الجهووووا  
الرسووووومية للدولوووووة مهموووووة تطبيووووو  هوووووا  القووووووانين واللوووووواتح 
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هووم الميسسووا  أويتعوورض موون يخالفهووا لعقووا  المجتموو، و 
التووووووووي تسووووووووتخدم هووووووووا  الضوووووووووابط الحكومووووووووة والضوووووووومان 

 ي.االجتماع
: هووواا النووووع مووون الضوووبط المععع   ا جتمعععا   ال  عععم  -3

، نجووووود   وووووي نتوووووم المجتمووووو، المختلفوووووة كالنتوووووام التربووووووا
 .لخإوالنتام االستصادا...  والنتام القانوني،

: يتهور هواا النووع مون الم   ا جتما   غ   ال  عم  -4
عي  وي المجتمعوا  بصوور  تلقاتيوة ومون الضبط االجتما

أمرلتهوووا نقووون األخبوووار والقيووون والقوووان واالسوووتنكار والوووتهكم 
إط   هاتعا  اللوم والتهديد بالحرمان، وهاا النووع مون 
الضوووووووبط االجتمووووووواعي نجووووووود   وووووووي الجماعوووووووا  األوليوووووووة 

 كاألصدساء. 
: ويعتمووود هووواا النووووع مووون  جعععا  المععع   ا جتمعععا   اك -5

يجابيوووة نحوووو علوووى دا عيوووة الفووورد اإلالضوووبط االجتمووواعي 
االمترووووان والمسوووواير ، يتمروووون  ووووي الموووود  والرنوووواء والرضووووا 

، األ ووووراد علووووى جالجمعووووي والتقوووودير المووووادا والتووووي تهوووو
 .االلتزام
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: ويتمروون هوواا النوووع  ووي مووا المعع   ا جتمععا   ال ععي   -6
تتخووووا  الجماعووووة موووون أسووووالي  سوووولبية كوووواإللزام والنووووواهي 

الجزاتيووووووة والتووووووي تجعوووووون الفوووووورد والتهديوووووودا  والعقوبووووووا  
 .على عدم مخالفة نتم وسيم المجتم، حريصاً 

 آل ال الم   ا جتما  : - ا عاا 
يوووو  أهدا وووه إلووووى يحتوووال الضوووبط االجتموووواعي مووون أجووون تحق

 والوساتن التي تعمن علوى تحقيو  الضوبط مجموعة من اآلليا 
، وتحقيووووووو  التووووووووازن بوووووووين أ وووووووراد واالنضوووووووباط داخووووووون المجتمووووووو،

تنوووع هووا  اآلليووا  والوسوواتن بووين اآلليووا  الرسوومية الجماعووة، وت
 .والعر ية

إلووووى توضوووويح بعووووض اآلليووووا   سنسووووعى السوووويا هوووواا  و ووووي 
هوو  الضبط االجتماعي بين موا عملية والوساتن المستخدمة  ي

 ورسمي. عر ي
 آل ال الم   ا جتما   ال  م ة:  -أو ا 
وميسسووواته مووون أهوووم وأسووووى وسووواتن  القوووانون عووودي القعععا وس: -1

 ا ي ي الح ضرور  أكرر من عتبريكما أنه  ،الضبط االجتماعي
م اواإللووز  ديوووالتجر  ةيووالعموم ةيموون خاصوو تمتوو،يلمووا  ةيوواالجتماع
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 يعععى أ ععع  مجمو عععة معععس القوا عععد  القعععا وس يعووورفوالعقوووا . و 
د  اأيعع كايععة العامععة والمجعع دي والمي مععة التع  تلا عع  ة عالقا و 

اععاح    جعععط تحععل أ  م عع    هععا المجتمعع  وأس اللعع و   ي
 ععو مجمو ععة القوا ععد العامععة أو  .والعقععا    مععة ليم ععاقلة

الج   ة الت  تاد   س   ادي الدولة وت  يم  يوك األشلا  
 .اللامع س له   الدولة أو الدالي س ي  تكو  ها

 ةيالقووووانون موووون أهووووم الوسوووواتن الرسووووم إن :القععععا وس ة ععععأ م -
 تجلوىيو  ةيواالجتماع ا ياالجتماعي باعتبار  ضرور  للح للضبط

 مووون نيمجمووووعت تنحصووور  ووويالوووك مووون خووو ن وتاتفوووه والتوووي 
 :كاآلتي وهي ،ةياالجتماع الوتاتف

أن القانون  وي  من فةيها  الوت : تنطل ة ع الويائف التو   -
 كوووور   وتتجلّووووى ،ا يووووالحقووووو  والحر  ميعلووووى تنتوووو قوووووميجوووووهر  

مووون  هيووولوووه مووون حقوووو  وموووا عل موووا عووورفيأن كووون  ووورد  ،يوووالتوز 
 ووو ن  ةيووواجتماع مووواً يوالواجبوووا  س الحقوووو  واجبوووا ، ولموووا كانووو 

كلهووا،  ةيوواالجتماع ميالقوو ،يووبواسووطة القووانون معنووا  توز  عهووايتوز 
 .على أعضاء الجماعة ةياالستصاد ميالق هايبما  

الحقوووو   ،يوووأن توز  فوووةيهوووا  الوت رتقووو :ة عععم الويعععائف الت ي -
 سوولطة البوود موون وجووود سووو  أو ومتوازنوواً  عووادالً  عوواً يتوز  ا يوووالحر 
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وهاا سور ومبورر  ،هايعل حا تيو  قهايعن طر  ،ي رض التوز  تمي
مووون خووو ن  كووووني ميالتنتووو وضووومان وجوووود الحكوموووة أو الدولوووة

  ع مس  و  اك القوانون.  يوالميسسا  المرتبطة بتطب تا ياله
 يعى ال عيوك ال شع   معس     القا وس تكمس ي  تأث ة أس أ م
 :لالط
  ًنحو األهداف. محدداً  د ، السلوك البهرا د عا 
 القانون من خ ن  تطلبهيالسلوك البهرا الاا  نيتهك

 ر واإلعاد .راالتك
  حوودد يأهووكان السوولوك الوواا  تبوو،ياإلجبووار البوودني الوواا 

 القانون.
 دو  القا وس ي  ا متثاط والتما ك ا جتما  : -

الفوووورد موووون معر ووووة حوووودود  مكوووونيُ سووووة القووووانون و همووووه اإن در 
خ لهوووا ممارسوووة حقوسوووه  مووون التوووي اسا يحقوسوووه وواجباتوووه والسووو

 القوووووانون لحووووون المنازعوووووا  والخ  وووووا  حهوووووايتيالتوووووي  ا يوووووواآلل
د  ووي ااأل وور  سووتخدمهايالتوي   ياألسووال حوودديوكووالك  والمهوك  

موووووون  يحملووووووهالقووووووانون ومووووووا  إن ةيووووووحاجوووووواتهم االجتماع ميتنتوووووو
 تسوهر توا يبوه مون ميسسوا  وه تمت،يتص االمتران وما خصا

 هيوف والقضواء علااالنحور  محاربوةعلوى  عموني  نوه  قهيعلى تطب
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التوي  لةيأن القانون هو الوس كما. تماسكه للمجتم، يضمنمما 
ووجود ، ومن هنوا  انهيك على حا تيبها المجتم، نفسه و  عالجي

االجتموواعي  للتماسووك داً يووالقووانون تهد ميكووان الخوورول علووى تعووال
ر اإسر  عتبريكما  ،ةياالجتماع ميوالق ةيوالرقا  ةيوللمرن االجتماع

علوووووووى النوووووووا  أهووووووم عامووووووون للضوووووووبط  و رضووووووها ميهووووووا  التعوووووووال
 .االجتماعي
 اعتباطووواً  صووو يالقوووون بووو ن القوووانون لوووم  مكننووواي ةيوووالنها و وووي

نما جاء  كموا  ،ةياسويجماعوة س ترجمتهوا ةيمجتمع د اإر  عك يوا 
 .ةيءا  عقاباز جأن سواعد  مصحوبة ب

 ال  م ة: غ   آل ال الم   ا جتما   -ثا  اا 
 الضوبط وسواتن وأسووى أهوم مون الودين : يعتبورالعد س -1

 والمجتمو، حيوا  الفورد  و اتر  وتواتف مون ييديه لما االجتماعي
 االجتماعيوة للونتم واألساسوي الجووهرا المحوور يهكن أنه كما
  وضوى حالوة  وي يودخن وبدونوه المجتمو، خ لوه يسوتقر  مون

 .  اواضطر 
 نيالود فيودخلوا  وي محواوال  لتعر  نيوالمفكر  نيولعن الباحر

 اً يهوعاتر  انا يإال أنهم وجدوا صعوبة بالغة تمرل   ي تعودد الود
باإلضوووووووا ة إلوووووووى اخوووووووت ف  ر ،يوووووووهوووووووا  األخ نيوتبوووووووا اً يوعقاتووووووود
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 لغووييالمنطلقووا  والمنوواهج المسووتخدمة  ووي الووك، ولكوون هوواا ال 
 ن،يأو البوواحر نيالتووي جوواء بهووا بعووض المفكوور  فووا يبعووض التعر 
ب نه: نتام من عقاتد  نيللد ما  ى   د ال  ات فيومنها تعر 

 عتنقونهوووايوأعموووان متعلقوووة بهووويون مقدسوووة تيلوووف مووون كووون مووون 
ب نوووه:   محمعععد  عععدو . وعر وووه أيضوووًا نوووةيجماعوووة اا  وحووود  مع

 اءيباألهووو مجموعوووة متماسوووكة مووون العقاتووود والعبوووادا  المتصووولة
متصولة تونتم  ةيونيد د تيلف هوا  المجموعوة وحو  يالمقدسة بح

 د يب نه: عق نيالد أحمد اللشا به. وعرف  يمنونيكن من 
 د ورااأل مون مجموعوة ولتهوااز مو  اعتقادهوا  وي يهوترك وعمون

أن ب نوه:  دو كعا م. أما وداتم مستقر خاص مجتم، منها يتكون
 اءيللمعتقووودا  والممارسوووا  المتعلقوووة باألهووو موحووود نتوووام نيالووود

السوواتد   ووي  والممارسووا  المعتقوودا  فووةيأن وت رىيووو  .المقدسووة
مون خو ن  ديوبهوا والت ك يمنوني نيالا نيب ديالمجتم، هي التوح

  يواد روم تحقر على األ  طرتهياألخ سي للمجتم، وس السمو الك
 مععاس اك أ عع    عر ووه الفقهوواء  ووي النهايووة يو . تضووامن المجتموو،

  .  ال ا ة والع ادي  ي جد ة   ال  له
أن كون المحواوال  التوي سامو  مون  ما تقودم نجود خ نومن 
 اتسم  بمنطلقا  مهمة هي: نيالد فيأجن تعر 
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 العقائد والمما  الإلى مجموعة من  ستندي نيأن الد. 
 ني   مفهوم الداأو القداسة تر  يك ي المقدس. 
   نيمن وتاتف الد ةيأساس فةيوت التما ك ا جتما. 

 : ي  ما  س ليد ة ولعط مس أ م الويائف ا جتما  -
 موون  هيوويديلمووا  ةيووموون أهووم الوونتم االجتماع نيالوود عتبووري

بالك  ضمنيوالمجتم، و  الفرد ا ير  ي حال ستقر  خيترس
 العاطفووة بفعوون ابط النتووام االجتموواعي والووك كلووهتوور سووو  و 
 .والتفاعن م، متطلباتها ةينيالد

 د والمجتمعووا  بمنتومووة موون ااأل وور  ديووتزو  نيالوود ضوومني
لسووولوكهم وممارسوووتهم  كموجهوووا  تعتبووور رييوالمعوووا ميالقووو

 موووا وهووواا  ،د عووون اإلخفاسوووا رااأل ووو ضيبتعوووو  قووووميكموووا 
التوي وصول  إلوى أن  ت  لال تحا  اد    ي م دو كاأكد  

 .نينيالمتد ريي عند معدال  االنتحار ترتف،
 موون  عتبووريالتكاموون والتكا وون االجتموواعي و  نيالوود ضوومني

موون خ لهووا  رتبطيووالتووي  ةيوواالجتماع أهووم وسوواتن التنهووتة
 .ةينيالد تهيالفرد بهو 

 مووووةيموووون الجر  ةيووووموووون أهووووم العواموووون الوسات نيالوووود عتبووووري 
 ف.اواالنحر 
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 موووون أهووووم العواموووون التووووي توووود ، الفوووورد إلووووى  نيالوووود عتبووووري
 االمتران.

 ا يو وي الح نيالود ةيوأهممن خ ن ها  الوتاتف تبودو  ولعن
 نيتنتم الع سا  ب نيوسوان سواعد به من زيتميلما  ةياالجتماع

 ريبوووه مووون سووودر  علوووى توووو  تمتووو،يمجوووتمعهم ولموووا  نيد وبووورااأل ووو
موون خوو ن تعلوو   ةيووالنفسووي والسوومو بالمهوواعر الاات االطمتنووان

 هيوواسووتجابتهم ألواموور  واجتنووا  نواه بخووالقهم وموون خوو ن درااأل وو
ءا  زاوالجو نيأمر المجتم، من خو ن القووان ميستقي ومن رم   

 ميبووووالق مووووانيوالعقووووا  بوووون البوووود موووون وجووووود الوووووازع الروحووووي واإل
 .ةينيالد ميوالتعال

ب نهووووا  :تععععع ف العععععادالمووووا  يالبوووواً  العععععادال ا جتما  ععععة: -2
 هووووي والسوووولوك  ووووي المجتمعووووا ، أو ريووووالطوووور  المسووووتقر  للتفك

موون  لوةيصوور  مون صوور السولوك االجتمواعي اسوتمر   تور  طو 
، وهووووي ةيووووديوأصووووبح  تقل نيمعوووو الوووزمن واسووووتقر   ووووي مجتموووو،

 .أو بالمجتم، ب سر  ةيللفكر والعمن ترتبط بجماعة  رع  يأسال
الضووبط  ةيوو ووي عمل هاموواً  اً دور  ةيووتلعو  العووادا  االجتماع   

الوسوووواتن األخوووورى  هووووي  بوووواسيعوووون  ةيوووواالجتموووواعي ال تقوووون أهم
  وو  اإلنسووان  ووياالمكتوبووة وهووي التووي تر  ريوووالسوولطة ي نيالقوووان
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علوووى أ عالوووه وسووولوكه، كموووا أن  طريوالمواسوووف، وتسووو المناسوووبا 
 ةيوءا  االجتماعزاالقو  من الجو ها  تستمد ةيالعادا  االجتماع

 خوو ن أو موون جووابييالتووي تفرضووها سووواء موون خوو ن الهووكن اإل
لهوا مجمووع مون الوتواتف  ةيادا  االجتماعالهكن السلبي. والع
أو المستوى الجماعي ونبرز أهمها  الفردا سواء على المستوى

  ي:
موجهوا  لسولوك  ةيواالجتماع  العوادا  :  عالتوج  ة وي -

 الفووووورد وتعاملوووووه، بووووون إنهوووووا تهووووودا الفووووورد إلوووووى التصووووورف
وتعمن علوى صوقن المتوسو، أو النهواط أو الفعون  المتوس،

واأل عووووان  السوووولوك وبلورتووووه ضوووومن نموووواال وأنموووواط موووون
 .وردود األ عان

خووو ن إرسووواء رقا وووة الووواو  أو  مووون :ة عععالجمال  عععة الوي -
 والحسوون والمستسووا  نيووالحاسووة و إرهوواد الفوورد إلووى الجم

تكرسووووها العوووواد   ةيوووووال توووو  والحاسووووة الجمال والمسووووتح 
، ايالهووووودا ميكلي أو الجموووووان الهوووووكلي كتقووووودالهووووو هايببعووووود

وهووووووكلها المعنوووووووا أو الروحووووووي وهووووووي جمووووووان الهووووووعور 
 .والوجدان
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أو  سووووتقريللمجتموووو، أن  مكووووني ال :ة المعععع    ععععة الوي -
 تتووودخن ةيووودون أن تكوووون هنووواك عوووادا  اجتماع سوووتمري

 هيوووالفووورد أو الجماعوووة مووون أجووون حملهوووم علوووى توج لووودى
من جهة،  والتوا   ةيسلوكهم و   مبدأ المواءمة الجماع

تقوودمها  رييد و وو  معوواااأل وور  نيالع سووا  بوو ميوعلووى تنتوو
 . أخرى لالك من جهة

العووادا   تعتبوور :التكايععط والتمععامس ا جتمععا    ععة وي -
التووووي تضوووومن التكا وووون والتضووووامن  لةيالوسوووو ةيوووواالجتماع

 ةيووعموون كوون وحوود  اجتماع خوو ن االجتموواعي والووك موون
 ةيعمن الوحد  الكل ا يمتف  م، مقتض ا ي ي س ةي رع
الضوابطة  ةيالقواعود السولوك ةيمااألولى ب لز  استهعار م،

 .العامة ةيمن سبن الوحد  االجتماع هايوالمتف  عل
 ةيووأن العووادا  االجتماع تضووحيخوو ن مووا سووب   وموون
الحفووات علووى  خوو ن موون ةيوتضووامن ةيووتكامل فووةيلهووا وت

تضومن وحود   ر يو، هوا  األخةيووالرانو  ةيالوتاتف األساس
 .وس مته البناء االجتماعي

   : ة أ م لاائ  العادال ا جتما  ومس -
 سووواء  ةيو ال تحتووال إلووى الرسووم ةيووبالتلقات زيووتتم

 من خ ن التهور أو االختفاء.
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  نيووعلووى خوو ف العوورف ال تحتووال إلووى وسوو  طو 
 لتهكلها.

  ةيءا  الميسساتاءاتها تختلف عن الجز اجز. 
  تخاطوووووووووو  الع سووووووووووا   ةيووووووووووالعووووووووووادا  االجتماع

 .عنها نتجيوما  ةياالجتماع
  ريوعدم التغ النسبي بالربا  زيتتم. 
أسوووا   ةيووون العوووادا  االجتماعإ يمكننوووا القوووون هيوووعلو 

 وتكامووون لموووا تضووومنه مووون ضوووبط ةيوووالع سوووا  االجتماع
 وتكا ن وتضامن.

علموواء  فوور ي انيووموون األح ريووكر  ووي :ة ععا جتما  د ععالتقال -3
 تتعلووو  ، علوووى اعتبوووار أن العووواد ديووووالتقلالعووواد   نياالجتمووواع بووو

عموووم المجتموو،  خاطوو ي ديووأن التقل نيبالسوولوك الخوواص  ووي حوو
العاد    ن ه نها ه ن  نيومضام ميمفاه ولكن ومن خ ن تتب،

عبوووار  عوووون  ب نهوووا: فهوووايالعلمووواء علوووى تعر  جمووو،يالتوووي  ديوووالتقال
أو طاتفووة أو  نووةيطاتفووة موون سواعوود السوولوك الخاصووة بطبقووة مع

، وهووي تنهوو  موون الرضووا و االتفووا  النطووا  محوودود  ةيوومحل تووةيب
 بووووالمجتم، ، خاصووووةنووووةيءا  وأوضوووواع معاالجمعووووي علووووى إجوووور 

، ولوووالك   نهوووا تسوووتمد سوتهوووا مووون سوووو  هيوووالمحووودود الووواا تنهووو   
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، وتفورض نفواهوا علوى هوايالتوي اصوطلح  عل توةيالطبقة أو اله
ط موون عر هووا ب نهووا: أنمووا وهنوواك. د باسووم هووا  الجماعووا رااأل وو

 السووووولوك المقننوووووة التوووووي تنتجهوووووا الجماعوووووة وتعمووووون علوووووى دعوووووم
بووووووااتها كمووووووا تحتووووووى بووووووالقبون موووووون جانوووووو   هووووووايووع تماسووووووكها

 .إلى آخر نيتنتقن من ج ةياألعضاء، وتعتبر عناصر رقا 
مععس  اط ععاألج س ت تقععط  عع د ععأس التقال س  عععض الم كعع    ع ععو 

 :لالط او  ثال    
كقصوووص  هوووفاهةً  انيووواألج ني: وتنتقووون بوووة الشععع ه د عععالتقال -

 الهاتعة. والكلما  ةي ا  واألمرلة الهعباالخر 
سبون  ديو: وسود تهور  هوا  التقالالمكتو عة أو المدو عة د التقال -

  وي رمووز تحمون معنوى خاصواً  تتمرون تهور الكتابوة وهوي التوي
التووي  المكتوبووة   والمخلفووا اعنود الجماعووة. باإلضووا ة إلووى التوور 

 .تتركها أا حضار  أو جماعة
د  ووي الجماعووة ابووه األ وور  قووومي: إن مووا ت تقععط  التج  ععة د ععتقال -

 ةيووووميال اتهميوووأنهوووطة ح مختلوووف مووون طقوووو  وممارسوووا   وووي
  يووعوون طر  انيوواألج نيتنتقوون مباهوور  بوو ةيووومناسووباتهم االجتماع

 مكععععس كمععععا أ عععع   المباهوووور  والمحاكووووا  والممارسووووة . الم حتووووة
 : ليي ماي  د التاا  أ م لاائ  التقال
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 نيإلى ج نيمن ج بهكن مقصودقن تتن ديالتقال . 
  لموووا تحملوووه  نوووةيز واألمووون والطم ناتولووود الهوووعور بووواالعتز

 . ةيالهو  على والحفات من هعور االنتماء
 ألن مصووووودرها  رييوووووبالصوووووعوبة  وووووي التغ زيوووووتتم ديووووالتقال

 .اآلباء
 ةيميتنت ةيوسواعد سلوك ةيجمع ديتعتبر تقال ديالتقال . 
 تووو  التووووي تسوووواعدهم  ووووي اوالطر   يترسوووم للنووووا  األسووووال

 م، المواسف. فييالتك
نوواكر: الهووعاتر،  ديوووالصووور المدعمووة للتقال  ياألسووال وموون

أخوورى موون الوسوواتن تتمروون  ووي  ومجموعووة الرموووز، االحتفوواال 
 ريواألسووووووواط الدارجوووووووة والحكوووووووم واألمروووووووان ةيالمعتقووووووودا  الهوووووووعب
علوى الفورد  ضوغوطاً  ديو. هواا وتموار  التقاليوالقصص واأليوان

وتحقووو   هوووايإل نتموووييالجماعوووة التوووي   يأسوووال مووو، ا ووو تو يلكوووي 
 ةيوووميتنت أدا  كموووا أنهوووا تعتبووور ،د الجماعوووةاأ ووور  نياالنسوووجام بووو

 عالة للضبط االجتماعي ألنها تخاط  عمووم المجتمو، وتعمون 
المجتمووووو، وتماسوووووكه، وتجسووووود  ارعلوووووى اسوووووتقر  المحا توووووة علوووووى

 ةيوالوحود  االجتماع خو ن المجتمو، سوواء مون رادأ و نيالتوا   بو
 .أو العامة ةيأو من خ ن الوحد  الكل ةيالفرع



 تحليلية –دراسة سوسيولوجية  –الضبط االجتماعي 
 

 (23)  لدكتور حسام الدين محمود فياضل 2018 -علم اجتماع تنويري نحو 

ويهوومن المعتقوودا  التووي تسوورا بووين النووا ، وهووم  :الععع ف -4
ن ها  المعتقدا  ملزمة لهوم وتضوغط علويهم ويسوتمد أيهعرون 

العوووورف سوتووووه موووون سووووو  المعتقوووودا  التووووي تسووووود  كوووور الجماعووووة 
د وسيمهووا، والتووي ال يسووتطي، األ ووراد الخوورول عليهووا إال  ووي حوودو 

المعنووووى المتووووداون ل سووووتعمان  ب نووووه: و ععععع ف الععععع فضوووويقة. 
 ةيوب نها تويدا إلوى ر اه حكماً  تتضمن عندما ديوالعادا  والتقال

لكوي  الفورد مها علىاالمجتم، ومصلحته العامة وأنها تمار  إلز 
 ريوولهووا علووى الووريم موون أنهووا ي سوولوكه مطابقوواً  كووونيو  عهووايطي

  .نةيمع ةيمن سلطة رسم هيمفروضة عل
 اً سولطة مون سولطا  المجتمو، ومصودر  عتبوريأن العرف  كما

أن تتهووووكن  مكوووونيخوووو ن العوووورف   موووون ،،يموووون مصووووادر التهوووور 
 ،يالتهوور  سووتمدي أن مكوونيوموون خوو ن العوورف  ةيووالقاعوود  القانون

 ةيوووالقوووانوني مضووومونه،  وووالعرف االجتمووواعي هوووو ساعووود  اجتماع
العوورف مجموووع المعتقوودا   هوومنيو  .مكتوبووة ريووملزمووة ولكوون ي

علوووى  ضوووغطاً  هوووكنيل تهوووايماالنوووا  واستهوووعار إلز  نيقاتموووة بوووال
 .إتباعه
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األحكووووام والمروووون  هوووومنيعلووووى أن العوووورف  الدارسووووون تفوووو يو 
هوووو مسوووتوحى مووون  موووا ومجمووووع واألمروووان والكتابوووا  والقصوووص

  المغزى األخ سي للمجتم،. هكني  و االتر 
وهو العرف الاا  محي : عرف س  لى ق م الع ف  ق مو 

 خاطوو يالوواا  العوورف وهووو العععاموالعوورف  نووةيمع تووةيب خاطوو ي
مون  راً مصود عتبوري و ن العورف  وكمحصولة د المجتمو،.اكا ة أ ور 

القووووانوني أو  الوووونص ا يووووأرنوووواء ي هيووووإل لجوووو ي ،يمصووووادر التهوووور 
وموون هووا  المرتبووة والقووو   هووايالتطوور  إل تميوولمسوو لة لووم  عييالتهوور 

 واعتبار  ك دا  من أدوا  الضبط االجتماعي. وضعه اكتس 
الضووبط  موون أهووم وسوواتن وآليووا العوورف  عتبوور ووي النهايووة يو 

 ةيووار يالمجتموو، المع أنسووا  موون االجتموواعي والووك باعتبووار  نسووقاً 
 دار  وي نفوو  األ و والتو ريرضوغط ال سودر  علوى به مون زيتميلما 

لقواعووود ا المحا توووة علوووى علوووى العووورف، كموووا يسووواعد والمجتمووو،
 .ةيوالروح ةيواألخ س ةيالقانون
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  : ي  ال الم   ا جتما   -لام اا 
حرين حووووووووون نتوووووووورتهم للضووووووووبط اختلفوووووووو  وجهووووووووا  نتوووووووور البووووووووا

ان الضوووبط جوولووالك تهوور  عووود  نتريووا   ووي م ، وتبعوواً االجتموواعي
يووووا  التووووي تناولوووو  الضووووبط و ووووي مووووا يلووووي أهووووم النتر  ،االجتموووواعي
 :  االجتماعي

 : ي  ة ت و  و ائط الم   ا جتما   -1
أن داخوون الوونف   و ععو  ععالم اجتمععاع أم  كعع  دوا د  وس يعتقوود  

القا ي ععععععة لالجتمععععععاعا  المشععععععا كةا البهوووووورية أربوووووو، يراتووووووز هووووووي )
حي  تهوكن هوا  الغراتوز  ،( اكح اس  العدالةا و د ال عط ال  د 

بووووين أ ووووراد لإلنسووووان يقوووووم علووووى تبووووادن الع سووووا   اجتماعيوووواً  نتاموووواً 
 .المجتم، بهكن ودا

تطووور  المجتمعووا  ضووعف  تلووك نووه كلمووا أوتوورى هووا  النتريووة 
الغراتوووووز وتهووووور  سووووويطر  المصووووولحة الااتيوووووة وهنوووووا تضوووووطر تلوووووك 

  بوين كا وة المجتمعا  إلى وض، ضوابط مصوطنعة تحكوم الع سوا
، أا أن هنووووووواك أسوووووووبا  أوجووووووود  الحاجوووووووة إلوووووووى الضوووووووبط أ رادهوووووووا

ا د عاد حجعم ال عكاسا مععف الغ ائع   االجتماعي وتطوور وسواتله )
 .( مت ا  ةال   ع ةا يهو  جما ال 

 :  ي  ة الموا   التيقائ ة -2
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 و و  عالم اجتمعاع أم  كع   م   و ي ام ي هاا السيا  ييكد  
دا  الهعبية هي التوي أن األعراف والعا الشع  ة العادال ي كتابه 

،  هوووي ضووووابط يسوووتخدمها األ وووراد دون وعوووي مووونهم. تووونتم السووولوك
إن الفكووور  األساسوووية تنصووو  علوووى العوووادا  الهوووعبية التوووي  ون حوووت

تعتبووور مووون وجهوووة نتووور  الصوووفة الرتيسوووية للواسووو، االجتمووواعي التوووي 
تعمووون  ، إا أنهووواها بطريقوووة واضوووحة  وووي تنتووويم السووولوكتعووورض نفسووو

 .  على ضبط التفاعن االجتماعي
 :   ي  ة الم   ال ات  -3

المجتمو،  نأ  عالم اجتمعاع أم  كع  كول  تشا ل   و توسيرى 
المسووتويا  يعتموود  ووي تنتيمووه االجتموواعي علووى الرموووز واألنموواط و 

تلووك  ن الضووبط االجتموواعي هوووأالجمعيووة والقوويم والمروون،  هووو يوورى 
نووه أأا  ،التووي تكموون  ووي الخلوو  الووااتي للمجتموو، ،العمليووة المسووتمر 

 وووالمجتم، هوووو الووواا يضوووبط وهوووو الووواا  ،ضوووبط يقووووم بوووه المجتمووو،
يسووا منعوزلين عون ن األ راد ل عليه   وبناءاً ينضبط  ي نف  الوس  

 .  العقن االجتماعي
 :ال ي  ة ال  ائ ة الوي   ة -4

علووى مكونووا   و ععو  ععالم اجتمععاع أم  كعع  النووديز ععوط يركووز 
البناء ودورها  ي الضبط االجتماعي كما يركز على مفهووم التووازن 
الووووووتيفي بوووووين الووووونتم االجتماعيوووووة وع سوووووة هوووووا  الووووونتم بالضوووووبط 
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أن ميسسووا  الضووبط االجتموواعي تعموون  النووديز ، ويوورىجتموواعياال
،  ووالمنتور الوووتيفي   التوووازن واالسووتقرار  ووي المجتموو،علووى تحقيوو

ال وهووي أن المجتموو، نسوو  نتووامي أإان يقوووم علووى مسوولمة أساسووية 
ضووبط تعموون علووى تحقيوو   ) آليووا  (  ميكانيزمووان رمووة أمتكاموون و 

الوتواتف  مون ويضوطل، النسو  بعودد ،التساند والتوازن داخن النسو 
 ساسوياً أ التي تعمن من خ ن أهداف مهتركة إا تعتبر القيم مصدراً 

 لتوجيه السلوك وضبطه.
 :  ال ي  ة الثقاي ة التكامي ة -5

 عو  عالم اجتمعاع ويق ع  ي   ع  و  -  و ي تشغعجو   ييكد  
لععد يعع   و عع ا الجتموواعي علووى علووى ضوورور  دراسووة الضووبط ا - و 
 :تتمرن  يأس  وهروط 

إن الضووبط االجتموواعي لووي  نتيجووة لتطووور المجتموو، وتقدمووه بوون  -
ر  مون تواريخ المجتمعوا   ي المراحن العمرية المبك نه كان موجوداً إ

 .إا يستحين تصور مجتم، ب  ضوابط ،اإلنسانية
أن  أا إن الضووووووووبط االجتموووووووواعي واسوووووووو، اجتموووووووواعي ولووووووووي  أدا . -

هووو أدا  للتقوودم إنمووا هووو  الضووبط االجتموواعي لووي  سووندا للنتووام وال
 جزء من الواس، االجتماعي.

االجتمواعي نورى أن القويم والمرون بالتحلين السوسيولوجي للضوبط  -
 االجتماعية. بالحيا  وتيفياً  األ كار ترتبط ارتباطاً و 
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إن كوون نمووط موون أنموواط المجتموو، هووو عبووار  عوون عووالم صووغير  -
تختلوف ن ميسسا  الضبط االجتمواعي أيت لف من جماعا ، و 

 .باخت ف تلك الجماعا 
بوووالك يووورى يوووور يتش أن الضوووبط االجتمووواعي هوووو مجمووووع األنمووواط 
الرقا يووووة االجتماعيوووووة التووووي يعتمووووود عليهوووووا المجتموووو، لضوووووبط التووووووتر 
االجتموواعي والصووراع،  هووو بووالك وسوويلة تفوورض سيووودًا منتمووة علووى 

 السلوك الفردا والجماعي لجعله مسايرًا لقيم المجتم، وتقاليد . 
هوووو تلوووك القواعووود  المععع   ا جتمعععا  نسوووتنج أن  وووي النهايوووة و 

، الفرد من خ ن الوسواتن المعرو وة والمبادع التي تتحكم  ي سلوك
ي الووووودين ويوووووتم الوووووك عووووون طريووووو  وسووووواتن الضوووووبط االجتمووووواعي وهووووو

، وكلما سوا نفوا ها  الوسواتن علوى األ وراد والقانون التربية والعرف
م بالمعووووايير والقواعوووود تووووزاتهوووور  أرووووار لضووووبط االجتموووواعي  ووووي االل

 .االجتماعية
 

 
 
 
 


